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NỘI DUNG 
 

 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

 1.1. Mục đích nghiên cứu 
 Cung cấp các tri thức hệ thống, chuyên sâu về Hát trống quân ở Trung du Bắc 
Bộ và Châu thổ sông Hồng. Nhìn nhận các đặc trưng, giá trị, sự biến đổi và bàn về 

những vấn đề để bảo tồn, phát huy loại hình diễn xướng này trong đời sống văn hóa 

đương đại. 

 1.2. Đối tượng nghiên cứu 
 Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là Hát trống quân của người Việt ở Trung 

du Bắc Bộ, Châu thổ sông Hồng trong truyền thống, hiện tại với những yếu tố cấu thành 

và sự biến đổi. 

 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp điền dã dân tộc học; phương pháp 

so sánh; phương pháp nghiên cứu liên ngành.... 

 3. Các kết quả chính và kết luận 

 3.1. Kết quả 
Mô tả, tổng hợp các hình thức Hát trống quân đã và đang hiện diện ở các địa 

phương; xác định những yếu tố mang tính “lõi”, đặc trưng văn hóa chung trong thành tố 

và giá trị của các lối hát truyền thống ở vùng Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. 

Đồng thời nhìn nhận sự tương đồng, khác biệt giữa các tiểu vùng và yếu tố độc đáo của 
mỗi địa phương. 

Nhận diện những biến đổi của Hát trống quân trên phương diện so sánh lối diễn 

xướng hiện nay với truyền thống. Bàn luận, đánh giá về nguyên nhân, mức độ, cấp độ 

và những chiều cạnh biến đổi của các lối hát trong vùng. 
Xem xét mối liên hệ giữa Hát trống quân và văn hóa vùng, tìm hiểu thực trạng 

của các lối hát. Từ đó, đưa ra một số vấn đề để bảo tồn và phát huy những giá trị của thể 

loại dân ca này trong bối cảnh hiện nay. 

 3.2. Kết luận 
Hát trống quân là một loại hình diễn xướng dân gian phong phú, đa dạng cả về 

nội dung, hình thức, phương thức thể hiện, đồng thời mang đậm màu sắc văn hóa vùng 

và văn hóa bản địa. Nhiều yếu tố văn hóa tương đồng mang tính “lõi”, những đặc trưng 

chung có tính lịch sử, hệ thống được nhìn nhận ở tất cả các lối hát trên phạm vi vùng. 
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Do đó đã tạo nên vùng trống quân Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng. Bên cạnh 

đó, nhiều đặc trưng văn hóa bản địa mang tính bản chất cốt lõi được nhìn nhận qua các 

thành tố thể hiện sự khác biệt rõ nét có hệ thống giữa các nhóm hình thức diễn xướng 
trong những không gian địa lý nhất định, nên đã hình thành tiểu vùng Trung du Bắc Bộ 

và tiểu vùng Châu thổ sông Hồng. Giá trị của Hát trống quân được nhìn nhận qua tính 

ích dụng, mang lại cái hay, cái tốt đẹp cho đời sống của người dân Việt, trên các phương 

diện xã hội, tinh thần, giáo dục, cộng đồng, phong tục, tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật.  
Sự biến đổi của Hát trống quân hiện nay ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông 

Hồng được nhìn nhận trên phương diện những khác biệt với lối diễn xướng truyền 

thống; được ghi nhận chủ yếu ở các nội dung trong thành tố diễn xướng và một số nội 

dung về âm nhạc; được diễn ra một cách đa chiều, ở các mức độ, cấp độ và khía cạnh 
khác nhau. Từ đó, đã tạo ra những thay đổi nhất định trong đặc trưng văn hóa của vùng, 

tiểu vùng và mỗi địa phương. Tuy vậy, nhiều yếu tố văn hóa truyền thống mang tính 

“lõi” của vùng và tính bản địa vẫn được bảo lưu trong các hình thức diễn xướng. 

Nguyên nhân chính của biến đổi là do sự thay đổi về môi trường văn hóa và các yếu tố 
liên quan đến con người. Vấn đề này trước tiên được nhìn nhận bởi những thay đổi 

trong văn hóa vùng, sự biến chuyển của xã hội, quá trình phát triển của đất nước.... 

Nghĩa là, sự biến đổi do tác động của yếu tố khách quan mang tính quy luật. Tiếp đến, 

sự thay đổi về tuổi tác, suy nghĩ, tình cảm... của những người trực tiếp tổ chức và tham 
gia diễn xướng. Nghĩa là, sự biến đổi ở ngay nội tại của các lối hát. Bên cạnh đó là quá 

trình giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia, vùng miền, thể loại nghệ thuật.... 

 Bảo tồn, phát huy Hát trống quân trong đời sống văn hóa đương đại có mối quan 

hệ hữu cơ với vấn đề giữ gìn, bảo vệ, phát triển các giá trị và bản sắc văn hóa vùng; xây 
dựng, phát triển con người, hướng đến thị hiếu thẩm mỹ, thói quen, nhu cầu sinh hoạt và 

hưởng thụ văn hóa của người dân; gìn giữ, tạo lập môi trường văn hóa; đa dạng hóa 

không gian diễn xướng phù hợp với đặc trưng, giá trị cốt lõi, bản sắc văn hóa của vùng, 

tiểu vùng và mỗi lối hát. Đồng thời, cần dựa trên nguyên tắc giữ gìn, phát triển những 
yếu tố văn hóa có thể mang lại lợi ích cho con người, phù hợp với các quy định, yêu 

cầu, đòi hỏi của xã hội đương đại; nguyên tắc mô phỏng truyền thống và theo phong 

cách truyền thống; đảm bảo tính cân bằng tương đối, tính hài hòa giữa cái chung và cái 

riêng; đi sâu vào bản chất của các yếu tố văn hóa ở mỗi nơi và từng lối hát để tránh việc 
đánh đồng văn hóa; bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống mang tính thuần chất trong 

giao lưu, hội nhập văn hóa; tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa mới phù hợp với 

văn hóa vùng, tiểu vùng.... 
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